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فرزند آوری يکی از مولفه های مهم علم جمعیت است .ايران جزو کشورهايی است که با روند نزولی رشد جمعیت بـه تـدري بـا سـالووردیی
جمعیت مواجه خواهد شد .لذا با توجه به اهمیت موضوع فرزندآوری در رابطه با رشد جمعیت ،در اين مطالعه محققان به داليل تمايل و عـدم
تمايل شهروندان تهرانی به فرزندآوری پرداختند.
در اين مطالعه جمعیتی ،که در شهر تهران انجام شد 1200 ،نفر از شهروندان مناطق  22یانه شهر تهران شامل  600نفر مـرد و  600نفـر زن
اطالعات پرسشنامه ذی ربط را تکمیل کردند.
بیشترين داليل عنوان شده برای تمايل به فرزندآوری به ترتیب ،عالقه به پدر /مادر شدن  ،%90/7عدم کفايت فرزندان فعلی  %72/4و عالقه به
داشتن خانواده پر جمعیت  %64/1و بیشترين داليل عدم تمايل به فرزندآوری به ترتیب ،نگرانی در مورد تأمین آينده فرزندان جديـد ،%83/2
نگرانی در مورد افزايش مشکالت اقتصادی با آوردن فرزند ديگر  ،%77/5کافی بودن فرزندان فعلی  %74/5بود.
با توجه به نتاي به دست آمده مهمترين دلیل تمايل به فرزندآوری عالقه فطری افراد به کسب جايگاه و نقش والدی و مهمتـرين دلیـل عـدم
تمايل مشکالت اقتصادی یزارش شد .به نظر می رسد تروي تجربه مثبت پدر و مادر شدن زوج های جوان از يك سو و کمـك بـه پايـداری و
رونق خانواده ها از سوی ديگر و همزمان رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی بتواند تا حدودی مشکل توقف رشد جمعیت را رفع نمايد.
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اين پژوهش يك مطالعه جمعیتی بود .جمعیت نمونه با در نظر یرفتن
نسبت ) %50 (Pو اطمینان  %95و دقت ( )%5 )dدر نظر یرفتـه شـد.
حـــداقل حجـــم نمونـــه کلـــی بـــا احتســـا مقـــدار فـــو و
 Design effect = 2بود .نمونه ییری متناسب با جامعه پـژوهش
انجام شد.

در اين مطالعه برای جمع آوری داده ها ،پرسشنامه ای حاوی اطالعات
دمویرافیك و نیز سواالت مرتبط با اهداف مطالعه تدوين شده و مـورد
استفاده قرار یرفت .به طور مشوص از شرکت کنندیان خواسته شـد
تا داليل تمايل و عدم تمايل خود را بیان کنند .بدين منظور مجموعـه
ای از یويه ها برای مردان و زنان تدوين و از آنان خواسته شـد تـا هـر
يك از یويه هايی را که با وضعیت آن ها تطابق دارد ،مشـوص کننـد،
در واقع هر شرکت کننده می توانست داليل متعددی را برای تمايل و
عدم تمايل خود ابراز نمايد .پس از آن اطالعـات پـس از ورود بـه نـرم
افزار آمـاری  SPSSو بـا بهـره ییـری از مجموعـه ای از روش هـای
متناسب آماری تحلیل شد .توضیحات کاملتر روش کار در مقاله قبلی
اين پژوهش آمده است ].[6
664

] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1395.15.6.6.6

فرزند آوری يکی از مولفه های مهـم علـم جمعیـت اسـت و از جملـه
موضوعاتی است که در حوزه مسائل اجتماعی بسیار اهمیت دارد.
اکثر کشورهای جهان به نوعی در حالت عـدم تعـادل جمعیتـی قـرار
دارند و با مسائل ناشی از آن مواجهند .برخی از کشورها با مشکالت و
مسايل رشد بی رويه جمعیت دست و پنجه نـرم مـی کننـد و برخـی
جوامع ديگر از نتـاي منفـی کـاهش رشـد جمعیـت رنـ مـی برنـد.
سیاستهای جمعیتی در هر کشور می توانـد نقـش مهمـی در اصـال
چنین وضعیتی داشته باشد .بعضی از جوامع معتقدند ،هر چه جمعیت
بیشتر باشد ،قدرت کشور بیشتر خواهد بود؛ لذا به تـالش بـرای رشـد
بیشتر جمعیت پرداختند و در نهايت با پـر جمعیتـی مواجـه شـدند و
برخی ديگر نیز افزايش جمعیت را با منـابع خـود سـازیار نديـده و در
نتیجه به یسترش سیاست های کنترل جمعیت پرداخته و موجب کم
شدن رشد جمعیت شدند .در نیم قرن اخیر ،تغییرات بنیادی در شکل
و ويژیی های خانواده ،انتقال خانواده یسترده به هسته ای و بـه تبـع
آن کاهش سطح زاد و ولد و باروری در ايـران امـری محسـوس اسـت
] .[1در طول سه دهه یذشته ،به ويژه دوره  1365-1375باروری بـه
یونه ای بی سابقه کاهش يافت و طی سال هـای  1382-1385ايـران
به جریه کشورهای دارای باروری در سطح يـا زيـر سـطح جـايگزينی
پیوست ] .[2جمعیت ايران در سال  1346به بیش از  25میلیون نفـر
رسید و اين وضعیت منجر به آغاز فعالیـت رسـمی و اجـرای سیاسـت
های ملی تنظیم خانواده در سال  1346یرديد .به یونه ای کـه ايـران
به همراه  29کشور ديگر بیانیه ای در زمینـه کنتـرل جمعیـت امضـا
کرده و به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کردند .روند رشد نزولـی
تا سال  1390ادامه داشت ،به یونه ای که نرخ رشد جمعیـت بـه 1/3
درصد رسید و اکنون طبق آمارهای موجود ،تعداد متوسط فرزندان هر
خانواده ايرانی به  1/8رسیده است ] .[3طی سه دهـه یذشـته میـزان
باروری در ايران به طرز حیرت انگیزی کاهش يافته است .باروری کـل
يا تعداد فرزندان زنده ای که انتظـار مـی رود هـر زن در طـول دوران
باروری خود به دنیا آورد از حدود  6/3در سال  ،1365به  2/6در سـال
 1375رسیده که نشان دهنده بـیش از  50درصـد کـاهش اسـت .در
سال  1390نرخ رشد جمعیت از  6/2که در سال  1385بود بـه 1/29
در سال  1390رسید .در واقع از سال  1385به بعد ،میزان باروری کل
به زير سطح جايگزينی نسل نـزول يافـت ] .[4در سرشـماری 1390
جمعیت ايران نرخ باروری کل به  1/7رسید .به ايـن وضـعیت ،نـرخ
باروری پايین تر از حد جايگزين یفته می شود ].[5
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در دوران کنونی با کاهش تمايل بـه فرزنـد آوری رو بـه رو هسـتیم و
میزان باروری فعلی ،سطح الزم برای جـايگزينی مناسـب نسـل هـا را
ندارد .کاهش نرخ باروری و به هم ريوتگـی در تـوازن سـنی کشـور،
می تواند آسیب های اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذيری بـر کشـور
وارد نمايد ،اما فرزند آوری بر ترکیب و ساختار جمعیت تأثیر بسـزايی
دارد .با توجه به اينکه ايران نیز جزو کشورهايی اسـت کـه بـا کـاهش
رشد جمعیت مواجه شده ،و در شرف رسیدن به سالووردیی جمعیت
است ،و از آن جا که بحث فرزندآوری در پیشگیری از اين پديده بسیار
اهمیت دارد ،محققان در اين مطالعه به داليـل تمايـل و عـدم تمايـل
شهروندان تهرانی به فرزندآوری پرداختنـد .نتـاي مربـو بـه میـزان
تمايل و عدم تمايل به فرزندآوری و ارتبا آن با عوامل دمویرافیك از
جمله سن ،سن ازدواج ،وضعیت اشتغال ،مذهب و تعـداد فرزنـدان در
مقاله قبلی منتشر یرديـد ] .[6در مقالـه حاضـر محققـان بـه احصـا
داليل تمايـل و عـدم تمايـل بـه فرزنـد آوری پرداختنـد ،تـا بـا ارائـه
پیشنهاداتی در اين مورد سهمی در پیشگیری از پديـده سـالووردیی
جمعیت کشور ايفا نمايند.

فرزندآوری از ديدیاه شهروندان

به ترتیب شـامل :عالقـه بـه پـدر /مـادر شـدن  ،%90/7عـدم کفايـت
فرزندان فعلی  %72/4و عالقه به داشتن خـانواده پـر جمعیـت %64/1
بود (جدول شـماره  .)1در میـان افـرادی کـه تمايـل بـه فرزنـدآوری
نداشتند بیشترين داليل ابراز شده بـه ترتیـب شـامل :نگـران تـأمین
آينده فرزندان جديد  ،%83/2نگـران افـزايش مشـکالت اقتصـادی بـا
آوردن فرزند ديگر  ،%77/5کـافی بـودن فرزنـدان فعلـی  %74/5بـود
(جدول شماره %56/5 .)2از افرادی که در اين مطالعـه شـرکت کـرده
بودند ،داشتن تعداد دو فرزند را کافی دانستند .همچنین نتاي حـاکی
از اين بود که  %34افرادی که در اين طر شـرکت کردنـد تمايـل بـه
فرزندآوری در آينده را داشتند.

يافتهها 


در اين مطالعه جمعیتی ،که در شهر تهران انجـام شـد 1200 ،نفـر از
شهروندان مناطق  22یانه شهر تهران شامل  600نفر مرد و  600نفـر
زن شرکت داده شدند .اطالعات از طريق پرسشـنامه ذی ربـط جمـع
آوری یرديـد .در خصــو بررســی داليــل تمايــل و عــدم تمايــل بــه
فرزنـــدآوری ،بـــا توجـــه بـــه طیـــف یزينـــه هـــا در ســـواالت
(کامال موافق/موافق /بدون نظر/موالف/کامال موالف) در ايـن بوـش
صرفا مجموع میـزان دو یزينـه موافـق و کـامال موافـق بـرای علـل
موتلف تمايل و عدم تمايـل بـه فرزنـد آوری یـزارش شـد .در بـین
کسانی که تمايل به فرزند آوری داشتند بیشترين داليل عنـوان شـده

*

جدول  :1فراوانی دالیل تمایل افراد به فرزندآوری
رديف

درصد فراوانی

داليل تمايل به فرزندآوری

2

تعداد فرزندان فعلی ما کافی نیست

72/4

3

دوست دارم خانواده پرجمعیتی داشته باشم

64/1

4

اطرافیان با بچه دار شدن من موافقند

63/6

5

همسرم اصرار دارد که بچه دار شويم

62/6

6

چون برای داشتن فرزند بیشتر امکانات ما کافی است

57/7

7

به داليل مذهبی

51/6

8

به دلیل سیاست های تشويقی اعالم شده اخیر

39/2

*افراد می توانستند داليل متعددی را ارائه نمايند.
*

جدول  :2فراوانی دالیل عدم تمایل افراد به فرزندآوری
رديف

درصد فراوانی

داليل عدم تمايل به فرزندآوری

1

نگران تأمین آينده فرزندان جديد هستم

83/2

2

آوردن فرزند ديگر مشکالت اقتصادی زندیی ام را افزايش می دهد

77/5

3

تعداد فرزندان ما کافی است

74/5

4

برای آوردن فرزند ديگر درآمد کافی نداريم

71/6

5

برای آوردن فرزند ديگر مسکن مناسبی نداريم

67/6

6

چون از نظر روحی و روانی برای بچه دار شدن آمادیی ندارم

56/4

7

داشتن بچه ديگر با شغل و مسئولیت های اجتماعی ام تداخل دارد

49/7

8

نمی توانم به خوبی فرزندم را تربیت و از او نگهداری کنم

44/9

کم بودن فاصله بارداری و تهديد سالمتی همسرم (من)

9

به علت نگرانی در خصو

10

سن همسرم (من) مناسب بارداری نیست

11

بچه دار شدن ادامه تحصیلم را مشکل می کند

27/8

12

از نظر پزشکان به علت داشتن مشکالت جسمی نمی توانم بچه دار شوم

23/1

13

چون اطرافیان با بچه دار شدن من موالفند

19/4

34/7

*افراد می توانستند داليل متعددی را ارائه نمايند.
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36/6
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1

پدر (مادر) شدن را دوست دارم

90/7
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محققان در اين مطالعه داليل تمايل و عـدم تمايـل افـراد نسـبت بـه
فرزندآوری را مورد بررسی قرار دادند تا به دغدغه هـای مواطبـان در
اين زمینه دست يابند و با ارائه اين داليل به مسئوالن ذی ربط و شر
پیشنهاداتی در اين زمینه یامی موثر در ارتقای برنامه های سالمت در
اين راستا بردارند .با توجه به نتاي بـه دسـت آمـده بیشـترين داليـل
تمايل به فرزندآوری را عالقه فطری افـراد بـه احـراز نقـش و جايگـاه
مادر/پــدری تشــکیل داده و بیشــترين داليــل عــدم تمايــل ناشــی از
مشکالت اقتصادی داشتن فرزند يا فرزندان بیشتر یزارش شده است.
نگرانی برای تأمین آينده فرزندان جديد و هراس از افزايش مشـکالت
اقتصادی با آوردن فرزند ،از مواردی است که در مطالعات ديگر نیـز در
زمره عوامل بازدارنده فرزندآوری عنوان شـده اسـت .لینـ يانـ در
مطالعه ای متذکر شد که هزينه هـای فزاينـده داشـتن فرزنـد باعـث
کاهش تمايل به فرزندآوری و افزايش تمايل افراد به فعالیت اقتصـادی
می شوند ].[5
همچنین طبق نتاي مطالعـه موسـوی و همکـاران کـه در آن عوامـل
تأثیریذار بر نگرش فرزند آوری مورد بررسی قرار یرفـت ،نیـز عوامـل
اقتصادی بیشترين تأثیر را نسبت به عوامل ديگـر بـر روی نگـرش بـه
فرزندآوری داشتند؛ به عبارت ديگـر در ايـن مطالعـه  %88/2از افـراد،
علت بی میلی به فرزندآوری را وضعیت نایوار اقتصادی و تورم ارزيابی
کردند ] .[7مشکانی و همکاران دريافتند که کاهش میزان باروری ،اثر
متقابل شاخص توسعه اقتصادی و اقدامات دولتی است] .[8همچنـین
در مطالعه کشاورز و همکاران میزان درآمد خانواده يکی از متغیرهايی
یزارش شد که بر فرزندآوری تأثیر داشت ] .[9بعضی از مطالعات نیـز
جنبه اقتصادی را در قالب موضوعات منو به اشتغال مـورد بررسـی
قرار داده اند که با اقتصاد خانواده رابطه ای مستقیم دارد.
در مطالعه اسحاقی و همکاران که در خصو چالش های فرزنـدآوری
زنان شاغل انجام شد ،زنان شاغل هزينه های بـاالی زنـدیی را دلیـل
اشتغالشان عنوان کردند و تأکید کردند که به دلیل هزينه های بـاالی
فرزندآوری ،تمايلی به آن ندارند .در مطالعه ياد شده چنین عنوان شد
که از ديدیاه زنان شاغل سرپرسـتی و نگهـداری از فرزنـدان متـرادف
است با صرف زمان و هزينه های اقتصادی ،و آن را يك مشـکل تلقـی
کردند ] .[5محمودی و همکاران در مطالعه خود يکی از عوامـل مـوثر
در کاهش رشد جمعیت را وضعیت اشتغال افراد عنوان کرده اند ].[3
نتاي مطالعات فو و برخی مطالعـات ديگـر بـا مطالعـه مـا در تـأثیر
وضعیت اقتصادی کشور بر رشد جمعیت و تمايل به فرزندآوری افـراد

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-06-30

هم راستا بود .در مطالعه حاضر عوامل ديگـری از جملـه کـافی بـودن
تعداد فرزندان ( ،)%74/5نداشتن درآمد کافی برای آوردن فرزند ديگر
( ،)%71/6نداشتن مسکن مناسب برای آوردن فرزند ديگـر ( )%67/6و
همچنین نداشتن آمادیی روحی و روانی برای بچه دار شدن ()%56/4
مشکالت داشتن بچه ديگر و مسئولیت های اجتماعی افـراد ()%49/7
و ادامه تحصیل آن ها ( )%27/8از جمله داليل عدم تمايـل بـه فرزنـد
آوری بودنـد .در مطالعـه حســینی و همکـاران غیــر از سـطح درآمــد،
تحصیالت نیز از داليل کاهش باروری و کم فرزندی عنوان شده اسـت
] .[10در مطالعه کالنتری و همکاران نیز مشارکت در امـور اجتمـاعی
عامل مهم یرايش کمتر به فرزندآوری عنوان شد ] .[1در اين مطالعـه
مهمترين علـت تمايـل بـه فرزنـدآوری تجربـه موقعیـت اجتمـاعی و
فرهنگی و نیز تمايالت ذاتی هر فرد به داشتن نقـش مـادری و پـدری
یزارش شد ()%90/7؛ علتی که به نظر مـی آيـد بـه طـور طبیعـی در
وجود همه انسان ها به وديعه یذاشته شده است .در واقـع بايـد یفـت
که ایر داليل ايجاد عدم تمايل کـه در رأس آن هـا مسـئله اقتصـادی
است مرتفع شود میل و نیاز به مادر/پدر شدن آنقـدر جاذبـه و قـدرت
دارد که می تواند اکثريت قريب به اتفـا زوجـین را بـه سـوی فرزنـد
آوری متمايل نمايد .عـدم کفايـت تعـداد فرزنـدان فعلـی (تمايـل بـه
داشــتن فرزنــدان بیشــتر) (  )%72/4و عالقــه بــه داشــتن خــانواده
پرجمعیت (( )%64/1که خود می تواند ناشـی از دلیـل اصـرار همسـر
( )%62/6و اطرافیان باشد ( )%63/6نشأت یرفته از همین نیـاز و میـل
به مادر و پدر بودن است .مسئله جالب در میان نتـاي  ،تـأثیر ضـعیف
سیاست های تشويقی اعالم شده بر روی ايجاد تمايل بـه فرزنـدآوری
بوده است؛ موردی که به نظـر مـی آيـد در مقطعـی از زمـان در رأس
اقدامات مسئوالن قرار یرفته بود .به نظر می رسد تروي تجربه مثبـت
پدر و مادر شدن زوج های جوان از يك سو و کمك به پايداری و رونق
خانواده ها از سوی ديگر و همزمان رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی
بتواند تا حدودی مشکل توقف رشد جمعیت را رفع نمايد.
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Objective: To find out reasons for fertility desire or fertility disinterest among people living in Tehran, Iran.
Methods: This was a population-based study. A sample of married individuals living in all 22 districts in Tehran recruited and
was asked to indicate reasons for desire or disinterest for fertility. Data were collected via a single open question. Participants
were free to name several reasons as they wish. Descriptive analysis was used to explore the data.
Results: In all 1200 individuals (600 male and 600 female) were interviewed. The mean age of participants was 33.6 (SD =
7.31) years. The most important reason for fertility desire was wish to experience parenthood (90.7%) followed by having
inadequate number of children (72.4%) and interest in having a crowded family (64.1%). The most important reason for
disinterest for fertility was worrying about the future of the new child (83.2%) followed by economic problems (77.5%), and
having adequate number of children (74.5%).
Conclusion: The findings might help health policy makers to implement appropriate interventions if they wish to improve
population growth rate for the country.
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